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Vision:

Ett jämställt samhälle – fritt från våld

Syfte

Skyddsjouren  i  Ängelholm Kvinnojouren  är  en  ideell  förening,  som är  partipolitiskt  och 
religiöst obunden.

Föreningen skall arbeta för att stödja och hjälpa misshandlade, våldtagna eller på annat sätt 
hotade/kränkta människor. Vårt huvudsyfte är att visa vägen ur en mycket svår livssituation. 
Hos oss skall man känna att man får den hjälp man behöver i sin unika situation. Vårt syfte är  
att barnen skall få en vuxenkontakt som hjälper dem att prata om den svåra situation som de 
befinner sig i och utrymme att prata kring vilka tankar de har inför framtiden. Det är viktigt 
för oss att både den vuxne och dennes ev. barn skall känna tilltro och hopp om en bättre 
framtid. 

För att nå sitt syfte skall föreningen arbeta:

Individinriktat genom att:

•  upprätthålla  telefonjour  för medmänskligt  stöd och rådgivning, för  både den vuxne och 
dennes barn. 

• lotsa till att finna rätt bland samhällets hjälpinsatser.

•  finnas  till  hands  som  medmänniskor,  om  den  sökande  önskar  så,  vid  polisförhör  och 
rättegång.

•  hålla  kontakten och samverka med ansvarig  kommun så att  planering,  som gynnar  den 
drabbade och dennes ev. barn, skall finnas för framtiden. 

• Ordna tillflyktsplats i svåra situationer.

• Finnas som stöd även när den drabbade och dennes barn lämnat vårt boende, om de önskar 
så.

� Ha personal som kan möta barnen, finnas som stöd i deras kontakt med myndigheter, 
vara ett stöd i barnens svåra situation och verka för att barnen skall ha meningsfull 
vardagssysselsättning.

� Ha metoder för uppföljning för alla som flyttar från våra skyddsboenden.



� Ha en verksamhet för ungdomar i åldrarna 16-26 år som möter dem i både en svår 
situation men också i ett våldsförebyggande syfte. 

� Ha dagliga aktiviteter som syftar till att skapa både social arena som hjälper de 
drabbade att hitta nya kontakter men också att ge guldkant i en svår vardag. 

Utåtriktade genom att:

• påvisa det våld som existerar. Skapa debatt om bakgrund till kvinnoförtryck.

• förmedla vår kunskap av drabbades situation och hur samhället kan vara till stöd. 

• påtala de rättsregler som finns och hur de tolkas.

Vi skall även vara handledare för kommuner som behöver hjälp i sitt möte med våldsdrabbade 
vuxna och barn. 

Vi tror på samverkan och samarbete mellan andra jourer, närliggande kommuner och andra 
myndigheter som kan vara till god hjälp för målgruppen. När vi är fler kan vi lättare hjälpa då 
vi kan utnyttja varandras kompetens och tillgänglighet. Vi kan även utbyta erfarenheter med 
andra som på olika sätt arbetar för att hjälpa våldsdrabbade vuxna och barn i en svår situation. 
Under 2015 planerar vi ingå i fyra nätverk. 

- Ett av dessa fyra närverk är: Nordvästra Skånes samverkansgrupp. Nätverket träffas 4 ggr 
per  år  och  består  av  socialtjänsten,  psykiatrin,  mansjour,  familjerätt,  kvinnojouren, 
brottsofferjouren m fl. Syftet är att hitta former för hur alla tillsammans kan samverka för 
kvinnofrid/mansfrid i Nv-Skåne. Nätverket består av 10 kommuner: Helsingborg, Ängelholm, 
Båstad, Klippan, Åstorp, Bjuv, Svalöv, Höganäs, Landskrona och Örkelljunga. 

- Det andra nätverket är ett samarbete med kvinnojourerna i Skåne: Samverkansgruppen för 
Skånes Kvinnojourer. Här ingår 12 kvinnojourer i Skåne som arbetar tillsammans för att ta 
fram  utbildningsprogram  som  skall  vara  till  hjälp  och  kunskap  för  de  aktiva  inom 
kvinnojouren. Vi på Skyddsjouren i Ängelholm är sammankallande i detta närverk. Nätverket 
träffas vid fyra tillfällen per år. Målet med detta närverk är erfarenhetsbyte och möjlighet att  
tillsammans anordna utbildningsdagar. 

- Det  tredje  nätverket är det vi har med våra tre samverkanskommuner Ängelholm, Båstad 
kommun och Örkelljunga kommun. Det är dessa tre kommuner som vi har samarbetsavtal 
med. Det är således ett närverk där samverkan står i centrum. Vi träffas vid sex tillfällen per 
år. 

- Den fjärde gruppen är Länsstyrelsens arbetsgrupp för hela Skåne. Här träffas representanter 
från  kommuner,  Länsstyrelsen,  polis,  sjukvård,  kriscentrum samt  representant  för  Skånes 
jourer. Denna arbetsgrupp planerar och genomför utbildningar i hela Skåne som handlar om 
våld i nära relationer. Denna grupp träffas ungefär sex gånger per år .

Det är viktigt att informera, skapa debatt och diskussion kring våld redan hos skolungdomar, 
det vill vi fortsätta göra 2015. Att som jour vara med i det förebyggande arbetet känns viktigt 
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för oss. Vi planerar således att vi skall vara ute både i föreningar och skolor för att informera 
om vår verksamhet och hålla föredrag kring våld i nära relationer. 

Utbildning

Av erfarenhet  har  det  visat  sig  att  personal  som arbetar  på Skyddsjouren bör  ha gedigna 
kunskaper inom många olika områden. Detta för att vi skall kunna hjälpa den drabbade och 
dennes ev. barn i deras svåra situation. Vi har under 2014 valt utbildningar som skall stärka 
våra kunskaper i hur vi kan utveckla samverkan på ett sätt som underlättar för vår målgrupp. 
På så vis fortsätter vi att öka personalens kompetens inom ett stort område som skall vara 
hjälpsökande kvinnor och män till gagn.   

Under 2015 planerar vi att utbilda oss i motiverande samtal och migrationsfrågor. Vi vill även 
utöka våra kunskaper i riskbedömningar. Detta då Skyddsjouren alltmer får uppdrag att göra 
riskbedömningar. 

Ett fortsatt prioriterat område handlar om barnen, där vi kommer att fortsätta arbeta för att öka 
vår kompetens så att det gynnar målgruppen.  

De som söker hjälp eller sökt hjälp

De senaste tre åren har vårt arbete utgått från vad den hjälpsökande önskar och behöver. För 
att minska risken att den drabbade som bor hos oss flyttar tillbaka till den svåra situation som 
denne lämnat skall vi börja planeringen för denne i ett tidigt stadium. Av erfarenhet har vi sett  
att den boende som inte vet hur det ”kommer att bli” med både sig själv och sitt ev. barn blir 
mer stressade. När den drabbade levt i ovisshet om framtiden och upplevt stress kring detta 
har vi kunnat se att det ökar risken att den drabbade går tillbaka till den svåra situation de 
egentligen  vill  lämna.  Genom  att  i  ett  tidigt  stadium  ta  kontakt  med  dennes  kommun, 
bestämma ett möte, då den boende kan diskutera sina möjligheter, möter vi denna problematik 
på bästa sätt. Denna framgångsfaktor att tidigt göra upp en plan kommer alltså att vara en del i  
vårt arbete även under 2015.

Vi kommer att fortsätta vara en trygg bas för utflyttade från våra boenden och deras ev. barn 
under 2015. Vi ser att vi fyller två viktiga funktioner i detta arbete. En av dem är att vår  
erfarenhet gör det möjligt för oss att hjälpa dem i de frågor som de möter under vägens lopp 
mot ett liv fritt från våld. En annan viktig roll för oss är att agera som medmänniskor. Att vara 
någon som ingår i denna utflyttades närverk och som han eller hon kan vända sig till i olika 
tillfällen i livet om så bara för att prata. Alla de utflyttade och deras ev. barn är välkomna till  
våra öppna verksamheter. 

För barnen finns  vi  också  som en trygg bas  och både  inneboende och utflyttade  barn är 
välkomna att delta i våra dagliga aktiviteter. Vi kommer att 2015 utgå från barnens ålder när 
vi  planerar  för  en  aktivitet.  Detta  kan  vara  ett  besök  på  hembygdsparken,  simhallen, 
biblioteket, museer, lekland, bio eller bowlinghallen. 



Skyddsbostäder

För  att  våra  skyddsbostäder  skall  hålla  sig  fräscha  och  fina  kommer  vi  att  fortsätta  att 
inventera under hela året genom våra boendesamordnare som besöker lägenheterna och pratar 
med  de  boende  varje  vecka.  Allt  som  behöver  uppdateras  eller  förnyas  görs  således 
regelbundet. Då vi fått neka 114 personer plats i våra skyddade boenden under 2014, kommer 
vi att utöka med en lägenhet under 2015. Tanken är att vi ska kunna ta emot två vuxna till med 
deras ev. barn. 

Dagliga aktiviteter

Vi kommer att under 2015 fortsätta med frukostcafé, på tisdagar 9.30-11.30 och torsdagscafé 
mellan 13.30-15.30. Våra dagliga aktiviteter är mycket uppskattade av både inneboende och 
utflyttade.  Att på ett avslappnat och bra sätt träffas, fika och umgås. Barnen får också en unik 
stund  att  se  sin  förälder  sitta  och  prata  med  andra  vuxna  medan  de  kan  leka  och  fika  
tillsammans med andra barn.  Vi kommer att ha kvällsöppet fyra dagar i veckan. Under dessa 
kvällar planeras olika aktiviteter både tema kväller, utflykter eller  samtal med vuxen eller 
barn.  Aktiviteter  som  finns  varje  vecka  kommer  att  planeras  av  en  aktivitetsamordnare. 
Planering görs varje vecka och sätts upp på tavlan där alla boende och utflyttade kan se vad 
som händer den aktuella veckan.  

Julfest

Vi planerar att ha en julfest liknande den vi haft under de senaste åren även under 2015. Då vi  
kommer att bjuda in inneboende och utflyttade vuxna och barn, personal, styrelse och ideella 
för att fira jul tillsammans. En jultomte kommer då att bjudas in som delar ut julklappar till  
barnen. 

Ideella 

Vi har till vår stora glädje nu 2014 cirka tolv ideellt verksamma kvinnor. Under 2015 kommer 
vi att fortsätta inkludera dessa ideella personer i vår verksamhet. Vi planerar att ha möten 
tillsammans var sjätte vecka. Under dessa möten går vi igenom aktuella ämnen. Vi planerar då 
också  för  de  boende  hos  oss  på  Skyddsjouren,  hur  kan  ideella  vara  till  hjälp  för  dessa 
drabbade. En del i våra möten handlar om att se till att telefonjouren fungerar under helgerna. 
Vi kommer att vara tillgängliga per telefon alla helg/röda dagar, mellan 9-16, under 2015.

Hemsida

Vi har gjort  en del  förändringar  och lagt  till  viktig information på vår  hemsida under de 
senaste  åren.  Vår planering är att  arbeta vidare med denna då detta är  en viktig plats för 
kontakt  och  informationssökning.  Vår  hemsida  kommer  även  i  fortsättningen  vara 
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www.skyddsjouren.se.  En  ansvarig  för  hemsidan  finns  i  personalstyrkan  och  kommer 
tillsammans med vår webmaster Patrik Mörée kommer att arbeta med vår hemsida. 

Ungdomsjouren 

Vi  har  under  2014 startat  en  ungdomsjour  som kommer  att  fortsätta  under  2015.  Denna 
verksamhet ska möta ungdomar 16-26 år gamla. Dessa ungdomar kan vara både som finns i 
våra  boenden  eller  ungdomar  som söker  oss  genom  chatt,  mail  och  telefon  utanför  vår 
verksamhet. Ungdomsjouren kommer även att arbeta utåtriktat genom att möta ungdomar i 
skolor  och  myndigheter  i  vårt  närområde  genom  föreläsningar  och  information  om  vår 
verksamhet. 

Telefontider

På Skyddsjouren har vi telefontid alla vardagar mellan 9 -12 och 13-16 vilket vi kommer att 
fortsätta med under 2015.

Personal

Under 2015 kommer vi att arbeta enligt följande:

� Verksamhetschef: 100%

� Kontaktpersoner, sex personer

o 75%

o 50%

o 65%

o 75%

o 100%

o 25%

� Boendesamordnare, två personer

o 50%

o 50%

� Husmor: 75%

� Ungdomsjouransvarig: 50%

� Barnansvarig, två personer

o 50%

http://www.skyddsjouren.se/


o 75%

Under 2015 planerar vi att anställa en manlig barnansvarig. Vi kommer dock inte att utöka 
våra tjänster  utan en av barnansvariga slutar då hon flyttar  utomlands och då blir  det  en 
ersättare för denne. 

Kontaktmannaskap

Efter utvärderingar både från vuxna som bott hos oss och personalens egna erfarenheter har vi 
kunnat se positiva resultat  på den nya struktur vi införde 2012, kontaktmannaskap. Att en 
Kontaktperson håller i alla planering för kvinnan och tillsammans med barnansvarig delta i 
planeringen för barnen, har varit mycket lyckat. Under 2015 kommer vi att fortsätta arbeta på 
detta sätt. 

Kontorslokal

Då verksamheten har vuxit under 2014 har vi utökat till två kontorslokaler. Barnverksamheten 
finns nu i vårt nya kontor. Vi kan nu också hålla en högre kvalitet vid möten med personer 
som söker hjälp eller vill samtala.

Samarbetsavtal

Samarbetsavtal  är  skrivna  med  Båstad,  Örkelljunga  och  Ängelholms  kommun.  Dessa 
samarbetsavtal utvärderas en gång varje år. Utvärderingen gör det möjligt för oss att kunna 
ändra i våra avtal till det bättre för målgruppen. Vi har även fyra möten per år med dessa 
kommuner för att följa upp vårt samarbete. Det planerar vi att fortsätta med under 2015.

Handledning

Personal har haft möjlighet till grupphandledning en gång i månaden. Vidare även erbjudas 
enskild  handledning  vid  behov  an  vår  duktiga  externa  handledare  Agneta  Sandberg.  Vi 
kommer  att  prova  en  ändring  som innebär  en  mer  processfokuserad  handledning  genom 
verksamhetschefen.  Detta  arbete  kommer  att  utvärderas  i  mitten  av  2015.  Handledningen 
kommer att göras i grupp och var sjätte vecka. 

Avslutningsvis

Under 2014 har vi haft över 40 personer, både män och kvinnor samt närmare 50 barn boende 
hos oss på Skyddsjouren i Ängelholm. Det har inneburit att vi haft en beläggning på 98 %. 
Det har periodvis varit hjälpsökande på kö och vi har tyvärr varit tvungna att nekat 114 av de 
hjälpsökande på grund av platsbrist.  I perioder har belastningen självklart varit tung. Men 
personal och ideella har kunnat samarbeta och göra ett fantastiskt jobb för dessa drabbade 
människor. Skyddsjouren har även stärkt den hjälp vi ger till utflyttade. Under 2014 har vi då 
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hjälpt över femtio utflyttade. Under 2015 vill stärka denna hjälp genom vår samordnare för 
utflyttade. På så vis blir detta arbete mer strukturerat och alla insatser dokumenteras. Detta då 
vi vill ha svar på fråga: vilken hjälp behöver en person som flytt från våld? När den har  
tvingats  börja  ett  nytt  liv  många  gånger  i  en  ny  kommun?  För  dessa  utflyttade  har 
Skyddsjouren varit en trygg bas att återvända till när de behövt stöd och hjälp. För dessa har 
denna hjälp varit ovärderlig då de känt att finns som stöd när än den utflyttade och dennes ev. 
barn behövt oss. 

Vi möter alla som kommer till vår verksamhet med ödmjukhet och respekt. Vi utformar vår 
hjälp utifrån vilken hjälp den sökande behöver för att kunna bygga ett nytt liv fritt från våld. 
Vi har då arbetat för att skapa en hållbar struktur runt den drabbade och hjälpa denne att stärka 
både sitt inre och yttre skydd. Detta sätt arbeta kräver flexibilitet, lyhördhet och tålamod från 
oss som arbetar på Skyddsjouren. Vi tycker att dessa insatser är så betydande och viktiga att vi  
planerar att fortsätta arbeta på detta sätt. 

Vi planerar att fortsätta även under 2015 att vara behjälpliga i utredningar som handlar om 
”barn i fara”. Således görs bedömningen, på samma sätt som vi gjort de senaste åren i varje  
enskilt ärande om jouren skall göra en egen anmälan eller vara behjälplig under utredningen i 
redan gjord anmälan. 

Vi har de senaste åren tänkt och arbetat utifrån en helhet. Att vara en del i det förebyggande 
arbetet i samhället har varit en självklarhet. Vidare att finnas till i det akuta när tillvaron bryter 
ihop  har  varit  vår  styrka  och  där  har  vi  vår  kompetens,  flexibilitet  och  omsorg  som 
framgångsfaktor.  Att  utgå  från  den hjälpsökandes  behov  är  ledstjärnan  i  vårt  arbete.  Vår 
ambition  är  att  utveckla  våra  insatser  utifrån  det  behov  som  finns  hos  målgruppen.  Vi 
samarbetar  med alla  de myndigheter  som är  relevanta  för  just  den hjälpsökanden som vi 
hjälper. Självklart hade inte vår jour kunnat utvecklas i den omfattning den gjort de senaste 
åren om vi inte haft en så kunnig och professionell personal. Våra duktiga ideella gör det 
möjligt  att  vara  mer  tillgängliga  och  i  större  utsträckning  finnas  med  som  stöd  utanför 
Skyddsjouren. Jag ser fram emot ännu ett år med engagerad, kunnig och ödmjuk personal, 
ideella och styrelse. 

2015-02-19
Lena Persson 

Verksamhetschef 


